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FORMÁLI 
Í þessari námskrá eru skilgreind markmið starfsnáms fyrir aðstoðarfólk í leik og 
grunnskólum, nánar tiltekið leikskólaliða, skólaliða og stuðningsfulltrúa í grunnskólum.  

Námskráin lýsir innihaldi, skipulagi og markmiðum námsbrautanna.  Í inngangi kemur 
fram lýsing á störfum og lýst kröfum um hæfni og þekkingu sem til þeirra eru gerðar 
svo og rökstuðningur fyrir náminu. Gerð er grein fyrir markmiðum, uppbyggingu og 
tilhögun námsins ásamt námsmati. 

Færnikröfur eru útfærðar nánar í einstökum námsáföngum. Framhaldsskólar, sem hafa í 
boði nám á þessum námsbrautum, útfæra markmið nánar í skólanámskrá. 
Áfangalýsingar fyrir almennt bóknám er að finna í viðkomandi greinanámskrám 
aðalnámskrár framhaldsskóla. 
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INNGANGUR 

Þessi námskrá fjallar um starfsnám fyrir leikskólaliða, skólaliða og stuðningsfulltrúa í 
grunnskólum. Náminu er ætlað að mæta þörfum leik- og grunnskóla fyrir menntað 
aðstoðarfólk jafnframt því að veita fólki hagnýta starfsmenntun á tiltölulega skömmum 
tíma. Námið á einnig að nýtast þeim sem vinna með börnum á öðrum vettvangi, svo 
sem dagmæðrum, starfsmönnum á gæsluvöllum og á vettvangi frítímans.  

Mikilvægt er að unnið sé markvisst starf með börn í leik- og grunnskóla þar sem þetta 
eru mótunarár á einu mikilvægasta þroskaferli í lífi þeirra. Því er mikilvægt að allir sem 
þar starfa tileinki sér ákveðna grundvallarfærni og þekkingu til þess að áhrif þeirra á 
félagsmótun barna á þessum árum megi takast sem best. 

Á undanförnum árum hafa miklar breytingar átt sér stað í leik- og grunnskólum. 
Skóladagur hefur lengst hjá börnum á báðum skólastigum og árlegum heildarstundum 
fjölgað. Heiltæk skólastefna hefur haft þau áhrif að börnum með sérþarfir hefur fjölgað í  
almennum leik- og grunnskólum. Þessar breytingar hafa leitt til þess að mikil þróun og 
endurmat hefur verið á störfum þeirra sem við skólana starfa.  

Starfsvettvangur leikskólaliða er í leikskólum. Leikskólaliði starfar við umönnun, 
uppeldi og menntun leikskólabarna í samræmi við markmið aðalnámskrár og leiðbeinir 
börnum við leik og störf. Hann tekur þátt í daglegu starfi leikskólans og sinnir 
fjölbreyttum verkefnum sem m.a. snúa að daglegri umgengni og umsjón með leik- og 
vinnusvæðum, tækjum og búnaði.  

Starfsvettvangur skólaliða og stuðningsfulltrúa er í grunnskólum. Starf skólaliða felur 
m.a. í sér umsjón með börnum í útivist og á matmálstímum, umsjón með skólahúsnæði 
og skyldum verkefnum.  

Starf stuðningsfulltrúa í grunnskóla er fólgið í að liðsinna börnum sem þurfa á 
sérstökum stuðningi að halda til að geta sinnt námi sínu og stundað skólann. Lögð er 
áhersla á færni í mannlegum samskiptum og þess krafist að stuðningsfulltrúinn sé 
tilbúinn að bæta við sig þekkingu til að annast fötluð börn og börn af erlendum 
uppruna.  

Á eftir þessum inngangi er fjallað um nám og kennslu á framangreindum námsbrautum, 
áherslur, námskröfur, skipan náms og námsmat. Gerð er grein fyrir lokamarkmiðum 
námsins og birtar brautalýsingar. Þá eru birtar leiðbeiningar til skólameistara um það 
hvernig meta megi starfsreynslu og óformlegt nám fullorðinna til styttingar á námi á 
einstökum námsbrautum. Að endingu eru birtar áfangalýsingar í stafrófsröð þar sem 
lýst er áherslum, markmiðum og námsmati í einstökum áföngum. 

 

 

NÁM OG KENNSLA 
Í námi og kennslu aðstoðarfólks í leik- og grunnskólum er áhersla lögð á að búa 
nemendur undir að taka þátt í daglegu starfi á þessum skólastigum. Lokamarkmið 
námsins eru sett fram með hliðsjón af aðalnámskrá leik- og grunnskóla og þeim lögum 
og reglugerðum sem tengjast þessum skólastigum. Í náminu gefst nemendum kostur á 
að búa sig undir ákveðin störf í leik- og grunnskólum og fræðast um mikilvæga þætti er 
varða uppeldi, nám og kennslu. Stefnt er að  því að nemendur fái innsýn í starfsemi leik- 
og grunnskóla og er leitast við að tengja saman hagnýta og fræðilega þætti námsins. 

Lögð er áhersla á að nemendur læri að nýta sér kosti upplýsingatækni. Á þennan hátt 
geta nemendur kynnst notagildi upplýsinga- og samskiptatækni en öðlast jafnframt 
færni í að beita öflugum og fjölbreyttum verkfærum við námið. Hér er meðal annars átt 
við að afla sér upplýsinga um ýmis uppeldis- og menntamál, að nýta tölvu til að 
skrásetja upplýsingar og vinna að áætlanagerð. 
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Grunnur að góðu námi fyrir leikskólaliða, stuðningsfulltrúa og skólaliða í grunnskóla 
felst að miklu leyti í góðri skipulagningu þar sem tekið er tillit til ólíkra einstaklinga og 
fjölbreytni í efnisvali og kennsluaðferðum. Því er nauðsynlegt að gera nemendum grein 
fyrir mikilvægi skipulagðra vinnubragða og þjálfa þá í stefnumótun, markmiðssetningu 
og áætlanagerð. 

 

Inntökuskilyrði 

Um skilyrði til innritunar á viðkomandi námsbrautir gilda almenn ákvæði gildandi 
reglugerðar um innritun nemenda í framhaldsskóla. 

 

Skipan náms  

Um er að ræða þrjár sjálfstæðar námsbrautir með sameiginlegan kjarna. Nám fyrir 
skólaliða í grunnskólum er skipulagt sem tveggja anna nám. Skipulag náms fyrir  
leikskólaliða og stuðningsfulltrúa í grunnskólum miðast við að meðalnámstími á hvorri 
braut fyrir sig sé þrjár annir.  

Starfsþjálfun er mikilvægur þáttur í náminu. Skipulag og umsjón starfsþjálfunar er í 
höndum viðkomandi framhaldsskóla og leik- eða grunnskóla þar sem starfsþjálfunin fer 
fram. Framhaldsskóli gerir samning við leik- eða grunnskóla um starfsþjálfun nemenda í 
samræmi við ákvæði gildandi reglugerðar um vinnustaðanám og starfsþjálfun á 
vinnustað.  

Gert er ráð fyrir að nemendur sem hafa aflað sér a.m.k. eins árs reynslu í starfi í leik- eða 
grunnskóla á s.l. fimm árum geti átt þess kost að fá starfsreynslu sína metna sem 
jafngilda starfsþjálfunaráföngum viðkomandi brautar. 

 

NÁMSMAT 
Tilgangur námsmats er m.a. að kanna að hve miklu leyti nemandi hefur tileinkað sér 
markmið sem sett eru í viðkomandi áföngum. Námsmat hefur mikið notagildi og er 
ómissandi þáttur í námi og kennslu. Reynt skal að afla sem öruggastrar og víðtækastrar 
vitneskju um árangur nemenda og fylgjast vandlega með því hvernig þeim gengur að ná 
þeim markmiðum sem námskráin og skólinn setur. Á þennan hátt getur kennari fylgst 
með framförum nemenda og gert sér grein fyrir áhrifum og þróun kennslunnar. 

Sú vitneskja, sem námsmatið veitir, hjálpar hverjum kennara til nýrrar 
markmiðssetningar, gefur oft tilefni til breytinga á námsefni, niðurröðun þess á skólaárið 
og á kennsluaðferðum. Þá getur námsmat verið mikilvægt tæki til að hafa áhrif á 
nemendur svo að námsárangur þeirra verði betri. Námsmatið gefur kennara og 
nemendum möguleika á því að fylgjast með árangri og afkastagetu, hvort sem um er að 
ræða kannanir á færni, þrekþáttum, líðan eða þekkingu. Slíkt leiðir í flestum tilvikum til 
aukins áhuga og betri árangurs. Til eru margar leiðir til að kanna og meta námsárangur 
og afkastagetu nemenda og eru kennarar hvattir til að beita sem fjölbreyttustum 
aðferðum við námsmat. 

 Dæmi um möguleika á útfærslu námsmats eru verkefni af ýmsu tagi sem nemendur 
leysa í kennslustundum, í starfsþjálfun eða í heimanámi. Einnig má nefna skrifleg og 
verkleg próf. 
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LOKAMARKMIÐ 
Lokamarkmið eru útfærð nánar í áfangamarkmiðum hvers áfanga. Á þennan hátt eru 
markmiðin leiðarvísir í skólastarfinu og forsenda áætlanagerðar um nám og kennslu. 
Þau stýra kennslu og framsetningu á námsmati og eru grundvöllur mats á gæðum 
skólastarfs.  

 

Að loknu námi á brautinni þekkir nemandi 

o þroskaferil og þroskaþætti barna og unglinga 

o helstu viðfangsefni, aðferðir og kenningar í uppeldisfræði, félagsfræði og 
þroskasálfræði 

o námskrár á leik- og grunnskólastigi 

o uppeldismarkmið leik- og grunnskóla 

o hlutverk og stefnu leik- og grunnskóla 

o leik- og grunnskóla sem starfsvettvang og þau réttindi og skyldur sem störfum þar 
fylgja 

o hlutverk og ábyrgð starfsmanna leik- og grunnskóla 

o mikilvægi leiks í námi barna. 

 

Að loknu námi á brautinni er nemandi 

o fær um að ala önn fyrir börnum og ungmennum af öryggi og fagmennsku 

o fær um að eiga jákvæð og uppbyggileg samskipti við foreldra og vinnufélaga 

o fær um að útskýra mikilvægi þess að vera góð fyrirmynd og félagsmótunaraðili 

o fær um að taka þátt í skapandi innra starfi á vinnustað 

o fær um að greina samskiptavanda 

o fær um að leita upplýsinga um uppbyggingu og stefnur uppeldisstofnana. 
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BRAUTALÝSINGAR  

Skólaliðabraut (SK) 37 ein. 

Skólaliðabraut býr nemendur undir störf í grunnskólum, einkum við gangagæslu, umsjón með 

börnum í útivist og á matmálstímum, þrif, almenn eftirlitsstörf og umsjón með skólahúsnæði. 

Meðalnámstími er tvær annir í skóla að meðtalinni þriggja vikna starfsþjálfun í grunnskóla. 

 

Almennar greinar    11 ein 

 Íslenska ÍSL 102 2 ein 

 Erlend tungumál 2 ein.  2 ein 

 Stærðfræði STÆ 102 2 ein 

 Lífsleikni LKN 103 3 ein 

 Íþróttir ÍÞR 101 111  2 ein 
 

Sérgreinar     23 ein 

 Fötlun og önnur þroskafrávik FÖT 103 3 ein 

 Leikur sem náms- og þroskaleið LEN 103 3 ein 

 Næringarfræði NÆR 103 3 ein 

 Samskipti og samstarf SAS 113 3 ein 

 Skyndihjálp SKY 101 1 ein 

 Uppeldisfræði UPP 103 203 6 ein 

 Þrif og umsjón ÞRI 101 1 ein 

 Þroski og hreyfing ÞRO 103 3 ein 
 

Starfsþjálfun STG 103   3 ein 

 
 

Samtals einingar   37 ein 
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Námsbraut fyrir leikskólaliða (LL) 60 ein. 

Námsbraut fyrir leikskólaliða býr nemendur undir störf á leikskólum þar sem þeir starfa við 

hlið annars faglærðs starfsfólks að umönnun, uppeldi og menntun leikskólabarna. 

Meðalnámstími er þrjár annir í skóla að meðtalinni  níu vikna starfsþjálfun í leikskóla. 

 
Almennar greinar    12 ein 

 Íslenska ÍSL 102 2 ein 

 Stærðfræði STÆ 102 2 ein 

 Erlend mál 2 ein 2 ein 

 Lífsleikni LKN 103 3 ein 

 Íþróttir ÍÞR 101 111 201 3 ein 
 

Sérgreinar     39 ein 

 Félagsfræði                                 FÉL 103 3 ein 

 Fötlun og önnur þroskafrávik FÖT 103 3 ein 

 Hegðun og atferlismótun HOA 103 3 ein 

 Íslenska ÍSL 633 3 ein 

 Leikur sem náms- og þroskaleið LEN 103 3 ein 

 Listir og skapandi starf LSK 103 3 ein 

 Næringarfræði NÆR 103 3 ein 

 Samskipti og samstarf SAS 113 3 ein 

 Sálfræði SÁL 203 3 ein 

 Siðfræði SIÐ 102 2 ein 

 Skyndihjálp SKY 101 1 ein 

 Uppeldisfræði UPP 103 203 6 ein 

 Þroski og hreyfing ÞRO 103 3 ein 
 

Starfsþjálfun STL 103 203 213   9 ein 
 

 

Samtals einingar   60 ein 
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Námsbraut fyrir stuðningsfulltrúa í grunnskólum (SG) 63 ein. 

Námsbraut fyrir stuðningsfulltrúa í grunnskólum býr nemendur undir störf í grunnskólum þar 

sem þeir starfa við hlið annars faglærðs starfsfólks að umönnun, uppeldi og menntun barna á 

aldrinum sex til sextán ára. Meðalnámstími er þrjár annir í skóla að meðtalinni  níu vikna 

starfsþjálfun í grunnskóla. 

 
Almennar greinar    12 ein 

 Íslenska ÍSL 102 2 ein 

 Stærðfræði STÆ 102 2 ein 

 Erlend mál 2 ein 2 ein 

 Lífsleikni LKN 103 3 ein 

 Íþróttir ÍÞR 101 111 201 3 ein 
 

Sérgreinar     42 ein 

 Félagsfræði                               FÉL 103 3 ein 

 Fötlun og önnur þroskafrávik FÖT 103 3 ein 

 Hegðun og atferlismótun HOA 103 3 ein 

 Íslenska  ÍSL 633 3 ein 

 Kennslustofan og nemandinn KON 103 3 ein 

 Leikur sem náms- og þroskaleið LEN 103 3 ein 

 Listir og skapandi starf LSK 103 3 ein 

 Næringarfræði NÆR 103 3 ein 

 Samskipti og samstarf SAS 113 3 ein 

 Sálfræði SÁL 203 3 ein 

 Siðfræði SIÐ 102 2 ein 

 Skyndihjálp SKY 101 1 ein 

 Uppeldisfræði UPP 103 203 6 ein 

 Þroski og hreyfing ÞRO 103 3 ein 
 

Starfsþjálfun STG 103 203 213   9 ein 
 

 

Samtals einingar   63 ein 
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Skólaliðabrú  

Skólaliðabrú er afbrigði af skólaliðabraut. Hún er ætluð fullorðnu fólki sem óskar að fá  metna 

starfsreynslu og óformlegt nám til styttingar á námi á skólaliðabraut.  Skilyrði til innritunar í 

nám á skólaliðabrú eru að umsækjandi sé orðinn 22 ára gamall, hafi að baki a.m.k. þriggja ára 

reynslu af störfum fyrir leik- eða grunnskóla við umönnun, uppeldi eða menntun barna og 

framvísi staðfestingu vinnuveitanda þar að lútandi. Umsækjandi skal auk þess hafa lokið 

starfstengdum námskeiðum á vegum sveitarfélaga, stéttarfélaga, stofnunar eða annarra aðila 

með það að markmiði að auka kunnáttu og færni til viðkomandi starfa. Slíkt nám, auk 

starfsreynslu, skal metið til styttingar á sérnámi samkvæmt námskrá skólaliðabrautar.  

Skólameistari ber ábyrgð á slíku mati í samræmi við ákvæði í aðalnámskrá framhaldsskóla, 

almennum hluta. Mælt er með þeirri viðmiðun að námskeið að umfangi 120-140 stundir, ásamt 

framangreindri starfsreynslu, jafngildi 9 einingum af sérnámi skólaliðabrautar og að nemendur 

fái þá fyrst og fremst metna áfanga sem eru merktir með stjörnu (*) í yfirlitinu hér fyrir neðan 

Að loknu tilskildu sérnámi samkvæmt skólaliðabrú er gert ráð fyrir að nemandi hljóti fullgilda 

útskrift og geti starfað sem skólaliði enda þótt viðkomandi hafi ekki lokið almennum greinum 

brautarinnar samkvæmt aðalnámskrá. Sá hinn sami kann hins vegar að þurfa að ljúka námi í 

almennum greinum brautarinnar til að geta stundað framhalds- eða viðbótarnám að loknu 

námi samkvæmt skólaliðabrú. 

Sérgreinar    23 ein 

 Fötlun og önnur þroskafrávik FÖT 103 3 ein 

 Leikur sem náms- og þroskaleið LEN 103 3 ein 

 Næringarfræði NÆR 103 3 ein 

 Samskipti og samstarf SAS 113*) 3 ein 

 Skyndihjálp SKY 101 1 ein 

 Uppeldisfræði UPP 103*) 203 6 ein 

 Þrif og umsjón ÞRI 101 1 ein 

 Þroski og hreyfing ÞRO 103 3 ein 
 

Starfsþjálfun STG 103*)    3 ein 

 

                                                           
*)

 Gert er ráð fyrir að meta megi fyrra nám og störf sem jafngildi SAS 113. 
*)

 Gert er ráð fyrir að meta megi fyrra nám og störf sem jafngildi UPP 103. 
*)

 Gert er ráð fyrir að meta megi fyrra nám og störf sem jafngildi STG 103. 
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Leikskólaliðabrú 

Leikskólaliðabrú er afbrigði af námsbraut fyrir leiðbeinendur í leikskólum og er ætluð fullorðnu 

fólki sem óskar að fá  metna starfsreynslu og óformlegt nám til styttingar á námi á brautinni.  

Skilyrði til innritunar í nám á leikskólaliðabrú eru að umsækjandi sé orðinn 22 ára gamall, hafi 

að baki a.m.k. þriggja ára reynslu af störfum fyrir leik- eða grunnskóla við umönnun, uppeldi 

eða menntun barna og framvísi staðfestingu vinnuveitanda þar að lútandi. Umsækjandi skal 

auk þess hafa lokið starfstengdum námskeiðum á vegum sveitarfélaga, stéttarfélaga, stofnunar 

eða annarra aðila með það að markmiði að auka kunnáttu og færni til viðkomandi starfa. Slíkt 

nám, auk starfsreynslu, skal metið til styttingar á sérnámi samkvæmt námskrá brautarinnar.  

Skólameistari ber ábyrgð á slíku mati í samræmi við ákvæði í aðalnámskrá framhaldsskóla, 

almennum hluta. Mælt er með þeirri viðmiðun að námskeið að umfangi 230-260 stundir, ásamt 

framangreindri starfsreynslu, jafngildi 18 einingum af sérnámi námsbrautarinnar og að 

nemendur fái þá fyrst og fremst metna áfanga sem eru merktir með stjörnu (*) í yfirlitinu hér 

fyrir neðan.   

Að loknu tilskildu sérnámi samkvæmt leikskólabrú er gert ráð fyrir að nemandi hljóti fullgilda 

útskrift og geti starfað sem leiðbeinandi í leikskóla enda þótt viðkomandi hafi ekki lokið 

almennum greinum brautarinnar samkvæmt aðalnámskrá. Sá hinn sami kann hins vegar að 

þurfa að ljúka námi í almennum greinum brautarinnar til að geta stundað framhalds- eða 

viðbótarnám að loknu námi samkvæmt leikskólabrú. 

Sérgreinar     39 ein 

 Félagsfræði*)                                FÉL 103 3 ein 

 Fötlun og önnur þroskafrávik FÖT 103 3 ein 

 Hegðun og atferlismótun HOA 103 3 ein 

 Íslenska  ÍSL 633 3 ein 

 Leikur sem náms- og þroskaleið LEN 103 3 ein 

 Listir og skapandi starf*) LSK 103 3 ein 

 Næringarfræði*) NÆR 103 3 ein 

 Samskipti og samstarf SAS 113 3 ein 

 Sálfræði SÁL 203 3 ein 

 Siðfræði SIÐ 102 2 ein 

 Skyndihjálp SKY 101 1 ein 

 Uppeldisfræði UPP 103 203 6 ein 

 Þroski og hreyfing ÞRO 103 3 ein 
 

Starfsþjálfun*) STL 103 203 213   9 ein 
 

 

                                                           
*)

 Gert er ráð fyrir að meta megi fyrra nám sem jafngildi FÉL103. 
*)

 Gert er ráð fyrir að meta megi fyrra nám sem jafngildi LSK103. 
*)

 Gert er ráð fyrir að meta megi fyrra nám sem jafngildi NÆR103. 
*)

 Gert er ráð fyrir að meta megi fyrra nám og störf sem jafngildi starfsþjálfunar  
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Grunnskólabrú 

Grunnskólabrú er afbrigði af námsbraut fyrir stuðningsfulltrúa í grunnskólum og er ætluð 

fullorðnu fólki sem óskar að fá  metna starfsreynslu og óformlegt nám til styttingar á námi á 

brautinni.  Skilyrði til innritunar í nám á grunnskólabrú eru að umsækjandi sé orðinn 22 ára 

gamall, hafi að baki a.m.k. þriggja ára reynslu af störfum fyrir leik- eða grunnskóla við 

umönnun, uppeldi eða menntun barna og framvísi staðfestingu vinnuveitanda þar að lútandi. 

Umsækjandi skal auk þess hafa lokið starfstengdum námskeiðum á vegum sveitarfélaga, 

stéttarfélaga, stofnunar eða annarra aðila með það að markmiði að auka kunnáttu og færni til 

viðkomandi starfa. Slíkt nám, auk starfsreynslu, skal metið til styttingar á sérnámi samkvæmt 

námskrá brautarinnar.  Skólameistari ber ábyrgð á slíku mati í samræmi við ákvæði í 

aðalnámskrá framhaldsskóla, almennum hluta. Mælt er með þeirri viðmiðun að námskeið að 

umfangi 230-260 stundir, ásamt framangreindri starfsreynslu, jafngildi 18 einingum af sérnámi 

námsbrautarinnar og að nemendur fái þá fyrst og fremst metna áfanga sem eru merktir með 

stjörnu (*) í yfirlitinu hér fyrir neðan.   

Að loknu tilskildu sérnámi skv. grunnskólabrú er gert ráð fyrir að nemandi hljóti fullgilda 

útskrift og geti starfað sem stuðningsfulltrúi í grunnskóla enda þótt viðkomandi hafi ekki lokið 

almennum greinum brautarinnar samkvæmt aðalnámskrá. Sá hinn sami kann hins vegar að 

þurfa að ljúka námi í almennum greinum brautarinnar til að geta stundað framhalds- eða 

viðbótarnám að loknu námi samkvæmt grunnskólabrú. 

Sérgreinar     42 ein 

 Félagsfræði*)                                FÉL 103 3 ein 

 Fötlun og önnur þroskafrávik FÖT 103 3 ein 

 Hegðun og atferlismótun HOA 103 3 ein 

 Íslenska  ÍSL 633 3 ein 

 Kennslustofan og nemandinn KON 103 3 ein 

 Leikur sem náms- og þroskaleið LEN 103 3 ein 

 Listir og skapandi starf*) LSK 103 3 ein 

 Næringarfræði*) NÆR 103 3 ein 

 Samskipti og samstarf SAS 113 3 ein 

 Sálfræði SÁL 203 3 ein 

 Siðfræði SIÐ 102 2 ein 

 Skyndihjálp SKY 101 1 ein 

 Uppeldisfræði UPP 103 203 6 ein 

 Þroski og hreyfing ÞRO 103 3 ein 
 

Starfsþjálfun*) STG 103 203 213   9 ein 
 

                                                           
*)

 Gert er ráð fyrir að meta megi fyrra nám sem jafngildi FÉL103. 
*)

 Gert er ráð fyrir að meta megi fyrra nám sem jafngildi LSK103. 
*)

 Gert er ráð fyrir að meta megi fyrra nám sem jafngildi NÆR103. 
*)

 Gert er ráð fyrir að meta megi fyrra nám og störf sem jafngildi starfsþjálfunar . 
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ÁFANGALÝSINGAR 
 

FÉL103 Almenn félagsfræði  

 

Áfangalýsing 

Í þessum byrjunaráfanga er fjallað um grunneiningar samfélagsins og þær skoðaðar frá 
sjónarhorni félagsvísinda. Fjallað er um samfélagið í ljósi þeirra áhrifa sem það hefur á 
einstaklinginn og líf hans. Lögð er áhersla á að nemendur öðlist þekkingu á umhverfi 
sínu nær og fjær svo að þeir verði færir um að taka virkan þátt í samfélagslegum 
umræðum og mynda sér skoðanir á meðvitaðan og gagnrýninn hátt. Nemendur kynna 
sér félagslega þætti sem stýra hegðun og athöfnum einstaklingsins og keppt er að því að 
nemendur öðlist skilning á uppbyggingu og skipulagi eigin samfélags og annarra. 
Meginmarkmið áfangans er að nemendur öðlist undirstöðuþekkingu á grunnþáttum 
íslenska samfélagsins og geti borið það saman við nokkur önnur samfélög nær og fjær. 
Sömuleiðis að nemandinn átti sig á því hvernig samfélagið hefur áhrif á hann og hvernig 
hann getur haft áhrif á samfélagið.  

 

Efnið er kennt með fyrirlestrum, umræðum, verkefnavinnu, leit að upplýsingum á 
Netinu og geisladiskum, sem og samskiptum nemenda við aðra á Netinu. Lögð er 
áhersla á að nemendur sýni frumkvæði og sjálfstæði í umræðum. Verkefnavinnan 
skiptist í einstaklingsverkefni og hópverkefni sem krefst agaðra vinnubragða og 
samvinnu. Fyrir utan hefðbundin kennslugögn er ætlast til að nemendur geti nýtt sér 
Netið við upplýsingaöflun: þeir eiga að geta fundið gögn, unnið með þau og haft 
samskipti við aðra um efni áfangans.  

 

Áfangamarkmið 

Nemandi 

o þekki til félagsvísinda og geti útskýrt helstu vinnu- og rannsóknaraðferðir 
félagsfræðinnar sem fræðigreinar 

o beiti einföldum tölfræðiforritum á einföld gögn, geti fengið niðurstöður og metið 
þær 

o taki þátt í umræðum um samfélagsleg málefni og myndi sér skoðanir sem byggjast á 
gagnrýninni hugsun 

o beiti öguðum vinnubrögðum, taki ábyrgð á eigin námi og geti unnið í samvinnu við 
aðra 

o noti Netið sem hjálpartæki við að afla þekkingar um félagsfræðileg viðfangsefni 

o þekki helstu hugtök sem tengjast félagsmótun 

o útskýri hvernig félagsmótunaraðilar (þar á meðal menningarkimar) hafa áhrif á og 
móta einstaklinginn 

o greini grunnþætti menningar og mikilvægi hennar fyrir einstaklinginn og 
samfélagið 

o skilgreini hvað er líkt og ólíkt með mismunandi menningarheimum í eigin samfélagi 
og öðrum samfélögum 

o þekki til helstu trúarbragða heims og geti útskýrt hlutverk þeirra og samfélagslegt 
gildi 

o safni saman upplýsingum um menningarlegan mun, flokki þær og setji fram  

o þekki til orsaka kynþáttafordóma og annarrar mismununar 

o lýsi mismunandi samfélagsgerðum  
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o beri saman fjölskyldur og fjölskyldugerðir, fjalli um hlutverk þeirra fyrr og nú og 
þekki til helstu réttinda og skyldna sem fylgja mismunandi sambúðarformi 

o lýsi jákvæðum hlutverkum fjölskyldunnar en einnig vandamálum í umhverfi 
hennar 

Vinnumarkaðurinn  

o geri sér grein fyrir atvinnumarkaði hér á landi og hvaða þættir geta haft áhrif á hann 
og hverjar afleiðingarnar gætu verið 

o geti lýst þróun atvinnumarkaðar og atvinnuskiptingar hér á landi 

o þekki til helstu orsaka og afleiðinga atvinnuleysis og ræði leiðir til úrbóta 

o fjalli um jafnrétti á vinnumarkaði 

o þekki til helstu hagsmunasamtaka á íslenska vinnumarkaðinum og hlutverks þeirra 

o geti lýst gangi mála í kjaradeilum  

Stjórnmál  

o geri sér grein fyrir uppbyggingu íslenska stjórnkerfisins  

o lýsi einkennum smáríkja, útskýri þjóðarétt og lýsi valdi og valdbeitingu í 
samskiptum þjóða 

o þekki helstu alþjóðlegar stofnanir og samtök, svo sem Sameinuðu þjóðirnar og 
Evrópusambandið, og geti lýst uppbyggingu þeirra, áhrifum og völdum 

o geri grein fyrir alþjóðlegum átökum og samvinnu 

o fjalli um milliríkjaviðskipti og afleiðingar viðskiptahindrana  

 

Námsmat  
Námsmat er tvíþætt. Annars vegar er um skriflegt próf að ræða sem byggist á 
framangreindum markmiðum. Hins vegar er símat sem byggist á verkefnavinnu 
(munnlegum/skriflegum verkefnum) nemenda á önninni, sömuleiðis í samræmi við 
markmið áfangans.  

 

FÖT103 Fötlun og önnur þroskafrávik   

 

Áfangalýsing 

Í áfanganum er lögð áhersla á að nemendur þekki til hugmynda um réttindi fatlaðra, 
lagalega og siðferðislega. Að þeir viti hvaða röksemdir liggja að baki umræðunni um 
blöndun eða ekki blöndun og skilji afstæði hugtaksins fötlun. Farið verður í hve 
fjölbreyttur sá hópur er sem telst vera með fötlun eða þroskafrávik og jafnframt er gefin 
yfirsýn yfir hinar ýmsu fatlanir og þroskafrávik, hvernig þau eru greind og helstu 
einkenni. Sérstök áhersla er á algengustu frávik t.d. þroskahamlanir og líkamlegar 
fatlanir, jafnframt því sem fjallað er um hegðunarvandkvæði. Nemendur fá yfirsýn yfir 
helstu þjónustustofnanir fyrir fötluð börn og foreldra þeirra og kynnist starfi í 
almennum skóla og sérskóla. Nemendur þjálfist í að setja sig í spor fatlaðra og þekki 
grunnatriði í vinnu með fatlaða. Kennsla verður í formi fyrirlestra og vettvangsferða. 
Allir nemendur vinni verkefni um vinnu með fatlaðan einstakling.   

 

Áfangamarkmið  
Nemandi 

o þekki helstu lög og reglugerðir sem varða fatlaða 

o þekki röksemdir sem liggja að baki blöndunar fatlaðra og ófatlaðra 

o skilji hugtökin fötlun og þroskafrávik 

o þekki helstu þjónustustofnanir fyrir fötluð börn, þ.m.t sérskóla 

o hafi yfirsýn yfir algengustu fatlanir og þroskafrávik, helstu einkenni og 
greiningarleiðir 

o læri og tileinki sér ólíkar samskiptaleiðir fatlaðs fólks 
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o öðlist þekkingu á grundvallaratriðum í vinnu með börn með mismunandi fatlanir 

o þjálfist í að setja sig í spor fatlaðra í umhverfi sem skipulagt er fyrir ófatlaða 

o þekki þær breytingar sem hafa orðið á stöðu fatlaðra í sögulegu ljósi 

o þekki helstu atriði þess sem skapar lífsgæði og lúta að líkamlegri, efnislegri, 
félagslegri og tilfinningalegri vellíðan ásamt þroska og virkni 

o viti um starf helstu hagsmunasamtaka fatlaðra á Íslandi 

 

Efnisatriði 
Fötlun, blöndun, lög og reglugerðir, sérskólar, svæðisráð um málefni fatlaðra, 
félagsþjónusta, greiningarstofnanir, mismunandi fatlanir tjáskipti, bliss, táknmál, helstu 
tjáskiptaform fatlaðra, tákn með tali, blindraletur, atferlismótun, TEACH, ferlimál, 
hegðunarerfiðleikar, ofvirkni, misþroski, gagntækar þroskaraskanir 

 

Námsmat 
Verkefni úr vettvangsferðum. Starfsmat (æfingakennsla). Skrifleg próf. 

 

 

HOA103 Hegðun og atferlismótun 

Undanfarar: SAS 113 SÁL 203 

Áfangalýsing 
Fjallað er um grundvallarhugtök virkrar skilyrðingar og beitingu þeirra í atferlismótun. 
Fjallað er um beitingu jákvæðrar styrkingar og hvað ber að hafa í huga við val og 
beitingu styrkingar. Fjallað er um hegðunarstjórnunarmódelið AHA (aðdragandi – 
hegðun – afleiðing), þar sem nemendur fá þjálfun í að greina þá þætti sem stjórna og 
viðhalda hegðun. Farið er í hvað ber að hafa í huga þegar hegðun er skilgreind og mæld, 
fyrir og eftir íhlutun.  Nemendur fá kynningu á því hvernig hægt er að nota markvisst 
jákvæða athygli til að styrkja eftirsóknarverða hegðun. Fjallað er um beitingu ýmissa 
aðferða svo sem að nota áminningar, tímahlé og hunsun til að draga úr óæskilegri 
hegðun. Farið er árangursríkar leiðir til að gera samninga um hegðun við börn og 
unglinga.  Fjallað er um leiðir til að setja mörk. Tekið er á siðferðilegum álitamálum sem 
upp kunna að koma við beitingu atferlismótunar. Hluti verkefna felst í að nemendur 
prófi að beita aðferðum atferlismótunar á vettvangi.  

Áfangamarkmið 
Nemandi 

o öðlist skilning á grunnhugtökum virkrar skilyrðingar 

o fái þjálfun í að beita atferlismótun á vettvangi 

o fái innsýn í lögmál  hegðunarstjórnunar  

o fái þjálfun í að skrá og mæla hegðun fyrir og eftir íhlutun 

o tileinki sér aðferðir til að styrkja æskilega hegðun 

o geti greint hvað viðheldur óæskilegri hegðun  

o læri aðferðir til að draga úr óæskilegri hegðun 

o fái innsýn í samningagerð við börn og unglinga 

Efnisatriði 
Virk skilyrðing, jákvæð styrking, neikvæð styrking, refsing, slokknun, mótun, AHA 
módelið, mismunandi styrkingarsnið, umbunarkerfi, samningar, áminningar, markviss 
hunsun, hegðunarstjórnun,  atferlismótun,  skilyrt styrking, markviss jákvæð athygli. 

 

Námsmat 
Verkefni og próf. 
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ÍSL633 Mál og menningarheimur barna og ungmenna 

 
 

Áfangalýsing 

Í áfanganum kynnast nemendur sögu og þróun íslenskra barna- og unglingabókmennta 
og fræðast um mál og menningarheim barna: máltöku barna, málþroska og ritun barna. 
Þeir fá þjálfun í lestri fræðigreina um efnið og gera grein fyrir lestrarreynslu sinni 
munnlega og skriflega. 

 

Áfangamarkmið  

Nemandi  

o kannist við þróunarsögu íslenskra barna- og unglingabóka 

o átti sig á hugmyndafræðilegum tengslum (skyldleika) íslenskra og erlendra barna- 
og unglingabóka 

o geti fjallað af skilningi og þekkingu um íslenskar barna- og unglingabækur 

o geti nýtt sér helstu bókmenntafræðileg hugtök sem tengjast barna- og 
unglingabókum 

o lesi vandlega nokkrar íslenskar barna- og unglingabækur frá ýmsum tímum  

o lesi gagnrýna umfjöllun um barna- og unglingabækur í blöðum og tímaritum 

o geri sér grein fyrir helstu stigum máltöku barna 

o geri sér grein fyrir því hvað lærist fljótt og hvað lærist seint í máltöku 

o kannist við helstu rannsóknir á íslensku barnamáli 

o átti sig á helstu tal- og málgöllum 

o öðlist hæfni til að velja lesefni handa börnum og unglingum og leiðbeina þeim um 
bókaval 

o kynnist ýmsum flokkum barna- og unglingabóka og geri sér grein fyrir ólíku efni 
þeirra, eðli og tilgangi 

o kynnist öðrum birtingarformum barna- og unglingabóka, t.d. leikritum, 
kvikmyndum, leikjum og margmiðlunarefni 

o vinni undir leiðsögn kennara að kynningum sem fela í sér greiningu texta, 
upplýsingaöflun og lestur fræðitexta 

o fái tækifæri til að nýta sér margmiðlunarefni sem unnið hefur verið í tengslum við 
efnið 

o nýti tölvutækni til að ganga frá textum til verkefnaskila, útgáfu eða birtingar á 
vef/neti 

 

Efnisatriði 
Nemendur fræðast um uppruna barna- og unglingabókmennta, hlutverk þeirra og feril í 
gegnum aldirnar. Þeir kynnast ýmsum flokkum barna- og unglingabókmennta og gera 
sér grein fyrir ólíku efni þeirra, eðli og tilgangi. Nemendur þjálfast í að lesa barna- og 
unglingabækur á gagnrýninn hátt og skilgreina efni þeirra í ræðu og riti. Jafnframt lesa 
nemendur yfirlitsgreinar um málþroska, máltöku og ritun barna og fá yfirlit yfir 
íslenskar rannsóknir um þessi efni. Nemendur kynnast tímaritum, greinasöfnum og 
ritröðum sem fjalla um barna- og unglingabókmenntir, barnamál og máltöku og fá 
tækifæri til að kynna sér kvikmyndir eða leikrit sem gerð hafa verið fyrir börn og 
unglinga, svo og myndbönd um málþroska og máltöku barna. Nemendur kynnast 
einnig margmiðlunarefni sem hæfir áfanganum og fá tækifæri til að nota tölvu við 
frágang verkefna. Gerð er krafa um nákvæm og sjálfstæð vinnubrögð. 

 

Námsmat 
Í áfanganum má t.d. meta vinnu nemenda í kennslustundum, fyrirlestra og skrifleg 
verkefni. 
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KON103 Kennslustofan og nemandinn  

Undanfari: UPP 103  203. 
 

Áfangalýsing 
Í áfanganum kynnast nemendur starfi kennara í grunnskólum. Fjallað er um 
undirbúning kennslustunda, helstu kennsluaðferðir, leiðir til að skapa hvetjandi og 
öruggt umhverfi í kennslustofunni, algengustu kennslugögn og kennslutæki, námsmat 
og umsagnir. Nemendur læra jafnframt um markmiðssetningu, skipulag kennslu, aga og 
foreldrasamstarf. Kennslan byggist á fyrirlestrum, umræðum og raunhæfum verkefnum.  

 

Áfangamarkmið 

Nemandi 

o þekki hlutverk og viðfangsefni kennara á grunnskólastigi 

o geti gert grein fyrir faglegu samstarfi kennara og annars starfsfólks skóla 

o þekki hvernig best er að standa að undirbúningi kennslustunda 

o geti undirbúið afmarkaða þætti kennslunnar undir leiðsögn kennara 

o þekki markmiðssetningu og gildi hennar í skólastarfi 

o geti gert grein fyrir tilgangi og uppbyggingu kennsluáætlana 

o þekki helstu kennsluaðferðir og megineinkenni þeirra  

o þekki mismunandi námsefni og kennslutækni 

o geti útbúið einföld kennslugögn undir stjórn kennara 

o skilji samband uppröðunar í skólastofunni og kennsluhátta 

o þjálfist í að móta og miðla reglum til að skapa jákvæðan bekkjaranda 

o öðlist þekkingu og leikni í að bregðast við óvæntum aðstæðum í kennslustofunni  

o geti skipulagt og stýrt einstaklings- og hópverkefnum undir stjórn kennara 

o þekki aðferðir til að styrkja nám og ástundun nemenda 

o hafi innsýn í hlutverk og framkvæmd námsmats 

o geti fylgst með nemendum og skráð framvindu þeirra í námi 

o skilji mikilvægi samvinnu heimilis og skóla 

 

Efnisatriði 
Hlutverk og samstarf stuðningsfulltrúa og kennara, undirbúningur fyrir markvisst 
skólastarf, áherslur í framkvæmd og innihaldi kennslu, einstaklings- og hópvinna í 
blönduðum námshóp, umsagnir og foreldrasamstarf.  

 

Námsmat 
Fyrirlestrar, hópvinna og einstaklingsverkefni, verkleg þjálfun á vinnustað. 
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LEN103 Leikur sem náms- og þroskaleið 

 

Áfangalýsing 
Í áfanganum er lögð áhersla á mikilvægi leiksins sem náms- og þroskaleiðar í uppeldi 
hvers barns. Áhersla er lögð á leikþroska eftir aldursstigi og hvernig börn leika sér. 
Unnið verður með mismunandi flokkun leikja, fjallað um hlutverkaleiki og mismunandi 
menning kynjanna er skoðuð með tilliti til leiksins. Jafnframt um mikilvægi leiksins fyrir 
félagsleg samskipti barna og málörvun. Einnig að nemendur öðlist þekkingu á hvernig 
hægt er að nýta sér leikinn sem leið í kennslu barna. Nauðsyn þess að starfsmenn skóla 
virði leikþörf barnsins og tryggi heppileg leikskilyrði. Í kennslunni verði gert ráð fyrir 
virkri þátttöku nemenda m.a. með umræðum, verklegum æfingum og 
vettvangsheimsóknum. 

 

Áfangamarkmið 

Nemandi 

o fái innsýn í mismunandi kenningar um leik 

o geri sér grein fyrir helstu einkennum leiks eftir aldri og þroska barna 

o fræðist um málþroska barna og orða- og hugtakaþjálfun í leik 

o kynnist hvernig og hvað börn læra í leik 

o átti sig á mismunandi leikmenningu kynjanna 

o þekki helstu flokka leiks 

o þekki mun á sjálfsprottnum og skipulögðum leik 

o kynnist hlutverki hins fullorðna í leik barna 

o öðlist jákvæð viðhorf og virðingu gagnvart leik barna 

 

Efnisatriði 
Kenningar um leikinn, leikur sem kennsluaðferð, þróun leiksins, leikur sem leið til að 
þjálfa alhliða þroska barna s.s. félags-, mál-,og hreyfiþroska. Flokkun leikja, leikskilyrði 
og leikefni.Virðing fullorðinna fyrir leiknum og hlutverki fullorðinna gagnvart leik 
barna. 

 

Námsmat 
Verkefni og skriflegt próf. 

 

 

LSK103 Listir og skapandi starf 

 

Áfangalýsing 

Í áfanganum er lögð áhersla á að nemendur öðlist skilning á þörf barnsins til að tjá sig í 
gengum skapandi starf og að það er upplifun barnsins sem skiptir máli en ekki sýnilegur 
afrakstur. Áhersla er lögð á það hve mikilvægt er að örva sköpunargleði barna í uppeldi 
og umönnun þeirra. Fjallað verður um aðferðir myndlistar- og tónlistarkennslu sem 
grundvallarþætti í starfi með börnum. Í áfanganum er lögð áhersla á virkja þátttöku 
nemendur til að tjá sig á fjölbreyttan hátt, sem síðan er forsenda fyrir skapandi starfi 
með börnum. 

 

Áfangamarkmið 

Nemandi 

o öðlist skilning á mikilvægi listgreina í kennslu 

o öðlist þekkingu á mikilvægi skapandi starfs fyrir þroska barna 

o geri sér grein fyrir á hvern hátt skapandi starf eflir sjálfstraust barna 
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o öðlist jákvætt viðhorf og þekkingu á sviði listgreina 

o eflist í að tjá sig í myndmennt, tónlist og leikrænni tjáningu  

o geri sér grein fyrir að barnið fái að vinna og skapa á sínum forsendum 

 

Efnisatriði 
Kenningar um áhrif skapandi vinnu með börnum.  Tónlist, hreyfing, tjáning, hlustun, 
hljóðgjafar. Myndsköpun, myndsköpunarferlið, fjölbreytileiki efniviðar.  Aðferðir og 
hugmyndir sem laða fram sköpunarhæfni barnsins. 

 

Námsmat 
Þátttaka í að vinna verkefni á sviði listgreina metin. Verkefni, verkefnamappa. 
Skrifleg verkefni. 

 

 

NÆR103 Næringarfræði  

Meginmarkmið  
Að nemandi geri sér grein fyrir mikilvægi næringar fyrir heilsu og vellíðan ólíkra hópa 
fólks.  

Áfangalýsing  
Í áfanganum er fjallað um íslensku manneldismarkmiðin og hvernig hægt er að haga 
mataræði í samræmi við þau. Fjallað er um orkuefnin, steinefni, snefilefni, vítamín og 
virk plöntuefni. Farið er yfir alla matvælaflokkana með tilliti til næringargildis og 
uppbyggingar hollra máltíða. Nemendur reikna út næringargildi eigin mataræðis, æfa 
sig í að byggja upp hollar máltíðir og reikna út næringargildi þeirra. Næringarforrit eru 
notuð til útreikninga. Kynnt eru lög og reglugerðir um aukefni og vörumerkingar 
matvæla og nemendur þjálfaðir í að lesa innihaldslýsingar þeirra.  

Fjallað er um næringarþarfir fólks á ýmsum aldursskeiðum. Mataræði sjúklinga á 
sjúkrahúsum, öldrunarheimilum og í heimahúsum er tekið fyrir. Fjallað er um allar 
helstu gerðir af sérfæði og forsendur fyrir því.  

Áfangamarkmið  
Nemandi 

o þekki helstu næringarefni og viti í hvaða fæðutegundum þau er að finna  

o þekki manneldismarkmið fyrir Íslendinga  

o geti valið fæðu í samræmi við manneldismarkmið  

o geti reiknað út næringargildi máltíða og dagsfæðis  

o þekki lög og reglugerðir um aukefni og vörumerkingar matvæla og geti lesið 
innihaldslýsingar þeirra  

o þekki næringarþarfir sérstakra hópa, s.s. ungbarna, barnshafandi og mjólkandi 
kvenna, aldraðra og sjúkra  

o geti samið dagsmatseðil og reiknað næringargildi hans með hjálp næringarforrits eða 
næringarefnatöflu  

o þekki líffæra- og lífeðlisfræðilegar forsendur fyrir algengasta sérfæði  

o geti sett saman sérfæði sem er næringarfræðilega fullnægjandi en jafnframt bragðgott 
og lystaukandi  

o geti samið dagsmatseðla fyrir sjúklinga sem þurfa á sérfæði að halda og þekki helstu 
gerðir sérfæðis  
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Efnisatriði  
Manneldismarkmið, aukefni, næringarefnatöflur, prótín, fita, kolvetni, orka, vítamín, a-
vítamín, b-vítamín, c-vítamín, d-vítamín e-vítamín k-vítamín, steinefni, kalk, fosfór, lög, 
reglugerðir, vörumerkingar, járn, snefilsteinefni, maukfæði, fljótandi fæði, fitusnautt 
fæði, sykurskert fæði, megrunarfæði, kólesteróllækkandi fæði, saltskert fæði, 
púrinsnautt fæði, prótínskert og prótínríkt fæði, grænmetisfæði, laktósasnautt fæði og 
ýmsar gerðir af ofnæmis- og óþolsfæði.  

Námsmat  
Verkefni, hlutapróf og lokapróf. 

 

 

SAS113 Samskipti og samstarf  

 

Áfangalýsing  

Umfjöllun í áfanganum skiptist í meginatriðum í þrennt, samskipti við börn, samskipti 
barna innbyrðis og samskipti við starfsfólk. Samskipti á vinnustað eru sérstaklega rædd 
þar sem m.a. er fjallað um samskipti til árangurs, starfsmannafundi og upplýsingaflæði 
til starfsmanna. Fjallað er almennt um samskipti, mismunandi form samskipta og 
hvernig ólík hlutverk einstaklinga hafa áhrif á samskiptaform. Fjallað er um leiðir til að 
ná árangri í samskiptum og mun á jákvæðum og neikvæðum samskiptum. Lögð er 
áhersla á að nemendur verði sér meðvitaðir um þau áhrif sem hrós og hvatning, viðmót, 
orðanotkun, svipbrigði, líkamstjáning og tóntegund hefur á fólk og þá sérstaklega á 
börn. Farið er yfir þætti sem varða framkomu, tjáningu, upplýsingagjöf og muninn á 
milli formlegs og óformlegs samtals. Farið er yfir þætti eins og virka hlustun, ýmsar 
tegundir spurnarforma og hvað felst í ,,ég-boðum” og ,,þú-boðum”. Lögð er áhersla á 
leiðir sem hvetja til samstarfs og aðferðir við að leysa ágreining. Fjallað er um kenningar 
og aðferðir er varða árangursríka agastjórnun, m.a. beitingu raddar og líkama og 
mikilvægi þess að fylgja eftir reglum. Fjallað er um samskipti barna innbyrðis og lögð 
áhersla á að nemendur þjálfist í að leiðbeina börnum um friðsamlegar lausnir 
ágreiningsefna. Þá fá nemendur kennslu og æfingu í grunnatriðum viðtalstækni þar sem 
unnið er með samskipti og viðtöl m.a. um viðkvæm málefni.  

 

Áfangamarkmið  

Nemandi  

o þekki ólík samskiptaform  

o þekki til hlutverka í samskiptum 

o þekki mun á jákvæðum og neikvæðum samskiptum og skilji gildi jákvæðs viðmóts  

o viti hvað felst í virkri hlustun 

o þekki notkun hróss og gildi hvatningar 

o sé meðvitaður um áhrif líkamstjáningar í samskiptum, einkum við börn 

o hafi skilning á hugtakinu agi og þekki aðferðir til að hafa áhrif á hegðun barna  

o hafi kynnt sér erfið samskipti og þekki leiðir til að verjast ágengni og setja mörk  

o þekki aðferðir til að fyrirbyggja og taka á einelti 

o þekki grundvallaratriði í viðtalstækni 

o þekki leiðir sem stuðla að bættum samskiptum  

o þekki leiðir til að leysa úr ágreiningi og sé fær um að beita þeim  

o þekki samskiptaform starfsmannafunda  
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Efnisatriði  
Samskipti, hlutverk og markmið, bein og óbein samskipti, formleg og óformleg 
samskipti, virk hlustun, hrós, hvatning, líkamstjáning, fyrirmæli, reglur, ákveðni, agi, 
virkni, þátttaka á fundum, skilvirkni samtala, samstarf, virðing, viðtalstækni 

  

Námsmat  
Virkni og ástundun. Skrifleg og verkleg verkefni og æfingar. Skrifleg próf. 

 

 
 

SÁL203 Þroskasálfræði 

 

Áfangalýsing 

Kynning á þroskasálfræði og hugtökum hennar og helstu álitamálum, t.d. hlut erfða og 
umhverfis í mannlegum eiginleikum. Helstu kenningar kynntar. Fjallað um alhliða 
þroskaferil frá getnaði til gelgjuskeiðs, einkum líkams- og hreyfiþroska, vitsmunaþroska, 
persónuleika- og málþroska. Einkum er fjallað um eðlilegan þroska en einnig lítillega 
um frávik og orsakir þeirra. Stiklað er á stóru varðandi þroskaferil frá kynþroska að 
elliárum. Álitamál eins og barneignir táninga, fóstureyðingar, starfslok og fleira verða 
tekin fyrir. Mótunaráhrif fjölskyldu rædd og nemandi hvattur til að skoða sig og 
fjölskyldu sína „utan frá“ og reyna að greina þá þætti sem móta hann sjálfan og 
samskiptin í fjölskyldunni. Litið er á mótun kynhegðunar í gegnum samskipti við 
jafnaldra. Ýmis vandamál barna og unglinga (t.d. geðræn, tilfinningaleg, líkamleg, 
náms- og hegðunarvandamál) skoðuð. Streituviðbrögð rædd í tengslum við 
sjúkrahúsinnlögn, ástvinamissi, skilnaði og fleira. Viðfangsefnin geta verið breytileg og 
mótast af áhuga nemenda og kennara. 

Nemendur vinna einstaklingsverkefni, t.d. gera tilraun eða  taka viðtal, og skila ítarlegri 
skýrslu um niðurstöður sínar. Auk þess undirbúa þeir og flytja tveir til þrír saman 
fyrirlestur um efni valið af þeim eða afmarkað af kennara, t.d. um ýmis vandamál barna 
og unglinga. 

 

Áfangamarkmið 

Nemandi 

o öðlist innsýn í viðfangsefni, rannsóknaraðferðir og helstu álitamál 
þroskasálfræðinnar 

o þekki hvaða rannsóknaraðferðir eru mest notaðar í þroskasálfræði, galla þeirra og 
kosti, til að nálgast örugga vitneskju um það sem víkur að þroska barna 

o verði fær um að lesa og túlka rannsóknarniðurstöður (texta og töflur) og meta hvort 
niðurstöður séu ábyggilegar eða ekki 

o þekki hugmyndir sem hafa haft mest áhrif á framvindu greinarinnar, a.m.k. 
hugmyndir sálkönnunar, atferlisstefnu og kenningar Piagets, og geri sér grein fyrir 
hvernig áhrif þeirra birtast í leikskólum, skólaskipulagi og viðhorfum í þjóðfélaginu 

o þekki alhliða þroskaferil barna, svo sem vitsmunaþroska, líkamsþroska, málþroska, 
persónuleikaþroska og siðgæðisþroska 

o skilji að hugsun barna er eðlisólík hugsun fullorðinna 

o átti sig á mikilvægi bæði líkamlegrar og andlegrar umönnunar og örvunar fyrir 
þroska barnsins 

o verði fær um að leita upplýsinga á fjölbreyttan hátt, með rannsóknum, í bókum, á 
Netinu, í tímaritum og með viðtölum við sérfræðinga og aðra 

o fái þjálfun í að kynna verkefni fyrir framan hóp og geti tekið á móti gagnrýni og 
metið verkefni annarra á gagnrýninn en jákvæðan hátt 

o skilji og geti gert grein fyrir mikilvægi fjölskyldunnar sem mótunarafls fyrir 
einstaklinginn 
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o öðlist innsýn í hvað mótar kynhegðun 

o þekki nokkrar aðferðir og hugmyndir um árangursrík samskipti og hvernig jafna má 
ágreining á friðsaman hátt  

o þekki helstu áfanga á ævilöngum þroskaferli fólks 

o þekki til ýmissa vandamála sökum uppeldisaðstæðna, sjúkdóma eða fötlunar 

o þekki merki andlegrar vanlíðunar hjá börnum á mismunandi aldri og fjalli um 
hvernig heppilegast er að bregðast við barni sem á í erfiðleikum 

 

Efnisatriði 
Rannsóknir, upplýsingaöflun, hugmyndastefnur og áhrif þeirra, þroskaferill, umönnun, 
örvun, fjölskylda, kynhegðun, árangursrík samskipti, vanlíðan. 

 

Námsmat 
Æskilegt er að vægi matsþátta skiptist nokkurn veginn til helminga milli lokaprófs og 
vinnu á önninni. Á lokaprófi er metið hvort þekkingarmarkmiðum hefur verið náð, 
opnar spurningar mæla að auki skilning á ákveðnum þáttum og hæfni til að setja fram 
upplýsingar á skýran og skiljanlegan hátt. Skýrsla á að sýna færni í sjálfstæðum, 
vísindalegum vinnubrögðum og heimildanotkun, einnig færni í ritvinnslu sem er 
þverfagleg krafa á stúdentsbrautum. Með því að halda fyrirlestur sýna nemendur að 
þeir geti aflað heimilda á fjölbreyttan hátt og sett upplýsingar fram bæði munnlega (fyrir 
framan hóp) og myndrænt. Með verkefnum eru mismunandi þættir þjálfaðir og metnir, 
t.d. skilningur á og hagnýting fræðanna. Þó að umræður séu oft ekki metnar sem hluti af 
lokaeinkunn þá eru þær eigi að síður mikilvægur liður í menntun nemenda í 
þroskasálfræði. 

Dæmi um gildi námsþátta: lokapróf 50-60%, stórt verkefni (t.d. tilraun og skýrsla) 15-
20%, fyrirlestur 10-20%, tímapróf 10-15%, verkefni 10-15%. 

 

SIÐ102 Siðfræði 

 

Áfangalýsing 

Áhersla er lög á að styrkja sjálfsþekkingu nemenda þannig að þeir öðlist aukið öryggi í 
samskiptum sínum við börn, séu  færari um að takast á við slík samskipti sem fullorðni 
aðilinn og geri sér grein fyrir ábyrgð sinni sem slíkir.  Fjallað er um  helstu einkenni í 
þróun siðferðisvitundar til að nemendur geti betur sett sig í spor barna á mismunandi 
aldri og geri sér jafnframt grein fyrir eigin stöðu í þessu þroskaferli. Áhersla er lögð á 
virðingu fyrir ólíkum viðhorfum og gildismati fólks og að nemendur geri sér grein fyrir 
hvað mótar viðhorf manna. Fjallað eru um réttindi og skyldur út frá skólastarfi, s.s. 
hlutverk og ábyrgð leikskóla og grunnskóla í samfélaginu og hugmyndina að baki 
skólaskyldu Lögð er áhersla á að nemendur  viti hvað eru fordómar og hvernig þeir geti 
haft áhrif á starfið.  Í kennslunni er megináhersla lögð á þjálfun nemandans í að tjá sig 
munnlega m.a. um siðferðileg álitamál. Notaðar eru dæmisögur úr skólastarfi þar sem 
almenn siðferðisvitund fólks stangast á við lög eða reglur eða þar sem ólíkt gildismat 
hefur áhrif á afstöðu. Nemendur þjálfist í að taka afstöðu og rökstyðja hana.     

 

Áfangamarkmið 

Nemandi 

o þekki helstu einkenni í þróun siðferðisvitundar 

o er fær um að tjá sig um siðferðislega ábyrgð í samskiptum fólks, einkum ábyrgð og  
skyldur    þess fullorðna í samskiptum við börn 

o þekki fordóma og hvernig þeir geta birst í daglegu starfi 

o temji sér virðingu gangvart öllum einstaklingum óháð kynþætti, trúarbrögðum eða 
líkamlegu ásigkomulagi  
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o er fær um að ræða  siðferðisleg álitamál m.a. í ljósi mismunandi gildismats 

o þekkir þagnarskyldu jafnt og tilkynningaskyldu að svo miklu leyti sem hún tengist 
starfinu 

Efnisatriði 
Siðferðisþroski, ábyrgð, gildismat, réttindi, skyldur, trúnaður, þagnarskylda, fordómar, 
virðing, afstæði, skólaskylda,  

 

Námsmat 
Umræður í kennslustundum, færni til að tjá sig um viðfangsefnið munnlega og skriflega, 
virkni og ástundun. Verkefni af ýmsum toga. 

 
 

SKY101 Skyndihjálp          

 

Meginmarkmið 
Að nemandi öðlist nauðsynlega þekkingu og færni til þess að geta hjálpað slösuðum 
og/eða bráðveikum einstaklingum, þar til hjálp fagfólks tekur við. 

Áfangalýsing 

Fjallað er um aðgerðir á vettvangi, skoðun og mat. Endurlífgun, bókleg og verkleg. Farið 
er í helstu blæðingar, lost og viðbrögð við lostástandi.  Teknar eru fyrir helstu tegundir 
sára, umbúðir og sárabindi.  Farið er í helstu orsakir bruna, flokkun brunasára og 
skyndihjálp við bruna. Helstu höfuð-, háls- og hryggáverkum eru gerð skil ásamt brjóst- 
kvið- og mjaðmaáverkum.  Einnig er farið í beina- liðamóta- og vöðvaáverka. 

Kennt er að spelka útlimi með áverka.  Farið er í bráða sjúkdóma, eitranir, bit og 
stungur.  Fjallað er um viðbrögð við kali og ofkælingu og háska af völdum hita.  Farið er 
í björgun og flutning einstaklinga af slysstað. 

 

Áfangamarkmið 
Nemandi 

o þekki þá hugmyndafræði sem skyndihjálp byggir á 

o þekki og geti framkvæmt mat og skoðun á slösuðum einstaklingum 

o kunni að bregðast við yfirvofandi lostástandi 

o geti brugðist rétt við dauðadái 

o þekki og geti beitt hjartahnoði þegar það á við 

o þekki og geti beitt blástursmeðferð þegar hún á við 

o þekki og geti metið helstu tegundir sára  

o þekki aðferðir til að meta brunasár og kunni að bregðast við bruna 

o þekki helstu höfuð-, háls-, og hryggáverka og geti veitt skyndihjálp við slíkum 
áverkum 

o þekki helstu brjóst-, kvið-, og mjaðmaáverka og geti brugðist við þeim 

o þekki helstu beina-, liðamóta-, og vöðvaáverka og geti veitt skyndihjálp við slíkum 
áverkum 

o kunni að spelka brot/tognanir 

o geti veitt skyndihjálp við bráðum sjúkdómum 

o þekki helstu forvarnir við kali, ofkælingu og ofhitnun og geti veitt viðeigandi 
skyndihjálp við slíkum áverkum 

 

Efnisatriði 
Aðskotahlutur, áfengiseitrun, bakáverkar, blástursmeðferð, blóðnasir, brunasár, 
beinbrot, eftirlit, endurlífgun, eitranir, flogaveiki, hálsáverkar, heilablæðing, hitakrampi, 
heilahristingur, hjartahnoð, hjartakveisa, kal, kransæðastífla, læst hliðarlega, 
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meðvitundarleysi, ofhitnun, ofkæling, sár, slag, snjóblinda, stuðningsumbúðir, 
sykursýki, tilkynning, umbúðir, örmögnun, öryggi á slysstað. 

 

Námsmat. 
Bóklegt og verklegt lokapróf.   

 

 

UPP103 Almenn uppeldis- og menntunarfræði 

 

Áfangalýsing 

Í þessum fyrsta áfanga í uppeldisfræði er lögð áhersla á kynningu á fræðigreininni 
uppeldis- og menntunarfræði. Fjallað er um rætur fræðigreinarinnar, sögu og 
hagnýtingu. Hugtakið uppeldi er tekið til umræðu og gildi uppeldis fyrir einstakling og 
samfélag. Mismunandi viðhorf til mannlegs eðlis eru skoðuð í ljósi mismunandi 
viðhorfa til uppeldis og menntunar. Lauslega er farið í þróun uppeldis og menntunar í 
Evrópu síðustu aldir. Nemendur kynnast hugmyndafræði og uppeldisaðferðum 
nokkurra þekktra uppeldisfræðinga sem hafa haft áhrif á uppeldis- og skólastarf í 
Evrópu. Þeirra á meðal eru Rousseau, Pestalozzi, Fröbel, Montessori og Dewey.  

Nemendur kynna sér þroskaferil barna/unglinga. Áherslur ákvarðast af kennara og 
nemendum en geta verið á þróun sjálfsins, vitsmuna-, siðgæðis- og félagsþroska barna 
og unglinga. Eftirfarandi uppeldissvið eru til umfjöllunar í þessum fyrsta áfanga: 
samskipti, leikir og listsköpun barna.  

Lögð er áhersla á að nemandinn fái þjálfun, sjálfstætt og í samvinnu við aðra, við að 
skipuleggja verkefnavinnu, leita upplýsinga, vinna úr gögnum og kynna niðurstöður 
skriflega og/eða munnlega.  

Kennari og nemendur geta ákveðið að fjalla um alla áhrifaþættina eða ítarlega um einn 
eða fáa þeirra. Áherslur geta einnig verið mismunandi miklar þannig að farið sé betur í 
suma þætti en aðra.  

 

Áfangamarkmið 

Nemandi 

Hugmyndafræði, markmið og leiðir  

o geti útskýrt hverjir eru helstu áhersluþættir innan uppeldis- og menntunarfræði, 
hver séu tengsl greinarinnar við aðrar fræðigreinar og hverjar helstu 
rannsóknaraðferðir 

o viti hvað felst í hugtakinu uppeldi og hvert sé gildi uppeldis fyrir einstakling og 
samfélag 

o þekki mismunandi viðhorf til mannlegs eðlis og verði sér þess meðvitandi hvernig 
viðhorfin leiða til ólíkra hugmynda um gildi uppeldisaðferða 

o geti í stórum dráttum gert grein fyrir þróun formlegs uppeldis (leikskóla og skóla) í 
Evrópu síðustu aldir 

o geti fjallað af gagnrýni um hugmyndafræði og uppeldisaðferðir nokkurra 
viðurkenndra uppeldisfræðinga 

o geti einn eða í samvinnu við aðra sett fram hugmynd að uppeldisstofnun, t.d. 
leikskóla, þar sem fram koma rökstuddar hugmyndir að uppeldisaðferðum og 
áherslum í uppeldisstarfi 

o þekki niðurstöður valinna rannsókna á uppeldisaðferðum foreldra 

o geri grein fyrir og ræði af gagnrýni um uppeldisaðferðir og sýni fram á með dæmum 
að hann hafi skilning á tilteknum uppeldisaðferðum 

o kynni sér helstu markmið leikskóla eins og þau eru sett fram í opinberum gögnum 

o kynni sér mismunandi hugmyndafræði og starfsemi leikskóla á Íslandi 
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o fari í heimsókn í að minnsta kosti einn leikskóla og ræði við leikskólakennara um 
markmið og hugmyndafræði leikskólans og hvernig gengur að koma 
hugmyndafræðinni í framkvæmd 

Þroskaferill barna  

o öðlist innsýn í kenningar um þróun sjálfsmyndar 

o geri sér grein fyrir kenningum um hvernig hugsun breytist með aldri og þekki 
kenningar um vitsmunaþroska barna 

o geri sér grein fyrir hvernig félagsleg samskipti barna þróast með aldri og þekki 
kenningar um félagsþroska og tilfinningalíf barna 

o þekki helstu kenningar um siðgæðisþroska barna 

Samskipti  

o geri sér grein fyrir hvað felst í jákvæðum og uppbyggjandi samskiptum og sýni fram 
á færni í samskiptatækni, t.d. í hlutverkaleik 

o sé meðvitaður um viðhorf uppeldisfræðinga til hróss og gagnrýni 

o þekki og kunni að nota ýmsar aðferðir til að örva barn til að tjá sig, t.d. virka 
hlustun; viti við hvernig aðstæður æskilegt er að nota virka hlustun og hvert sé gildi 
þess  

o geri greinarmun á ég-boðum og þú-boðum og þekki skoðanir uppeldisfræðinga á 
hagnýtu gildi slíkra boða 

o sýni fram á færni í notkun ég-boða í samskiptum 

o sýni fram á að hann hafi vald á viðurkenndum leiðum til að leysa árekstra í 
samskiptum 

o sé meðvitaður um og geri sér grein fyrir gildi líkamsmáls í samskiptum við 
börn/unglinga 

Leikur  

o geti fjallað um gildi leikja fyrir alhliða þroska barna og kynni sér nokkrar kenningar 
um leik 

o þekki algenga flokkun leikja og geti t.d. gert grein fyrir hvað einkennir hreyfileiki, 
sköpunarleiki, hlutverkaleiki (ímyndunarleiki) og regluleiki 

o þekki til þróunar leikja með tilliti til aldurs barna og geti fjallað um samskipti barna í 
leik 

o öðlist nokkra færni í að skoða umhverfi barna og meta með tilliti til möguleika til 
leikja 

o öðlist færni við að skipuleggja leiki fyrir börn í samvinnu við aðra nemendur 

Listir og sköpunarþörf, barnamenning  

o geri sér grein fyrir gildi sköpunar fyrir alhliða þroska barna og unglinga 

o lýsi þróun barnateikninga og skoði teikningar barna með tilliti til þess hvar þau eru 
stödd í þeirri þróun 

o geri sér grein fyrir gildi þess að búa vel að börnum þannig að sköpunarþörf þeirra 
fái notið sín á hvaða sviði sem er 

o skoði valda þætti í menningu Íslendinga sem sérstaklega eru ætlaðir börnum, t.d. 
barnaefni í sjónvarpi eða útvarpi, barnabækur, teiknimyndasögur eða tölvuleiki 
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UPP203 Uppeldismál á Íslandi 

Undanfari: UPP 103 
 

Áfangalýsing 

Nemendur kynni sér markmið uppeldis á Íslandi og skipulagðar leiðir sem farnar eru að 
markmiðum. Skoðuð eru markmið leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla eins og þau 
koma fram í opinberum gögnum. Nemendur skoða hugmyndafræði, markmiðssetningu 
og skipulag valinna uppeldis- og/eða menntunarstofnana. Nemendur geta einnig kynnt 
sér hugmyndafræði og uppeldisaðferðir foreldra, t.d. með viðtölum. Áhersla er lögð á 
sjálfstæði nemenda og samvinnu við skipulagningu og upplýsingaleit. Nemendum er 
ætlað að kynna niðurstöður sínar hver fyrir öðrum.  

 

Eftirfarandi áhrifaþættir í uppeldi eru einnig til umfjöllunar: kynhlutverk, áföll og sorg, 
skilnaður foreldra, einelti, líkamlegt, andlegt og kynferðislegt ofbeldi gegn börnum. 
Fjallað er um sorgarviðbrögð barna og hvernig fullorðnir í nánasta umhverfi barna og 
unglinga geta styrkt þau í sorg sinni. Skilnaður foreldra hefur í för með sér missi fyrir 
börn og þar af leiðandi sorgarviðbrögð. Fjallað verður um áhrif skilnaðar og hvernig best 
er hægt að undirbúa og styðja barn í gegnum skilnað foreldra. Ýmsar hliðar eineltis eru 
skoðaðar og hvaða leiðir er hægt að fara til að fyrirbyggja og stöðva einelti. Könnuð eru 
áhrif vanrækslu og líkamlegs, andlegs og kynferðislegs ofbeldis gegn börnum. Kannaður 
er lagalegur réttur barna, hver gætir réttar þeirra og hvar þau hafa möguleika á að fá 
aðstoð.  

Kennari og nemendur geta ákveðið að fjalla um alla áhrifaþættina eða ítarlega um einn 
eða fáa þeirra. Áherslur geta einnig verið mismunandi þannig að farið sé betur í suma 
þætti en aðra.  

 

Áfangamarkmið 
Nemandi 

Markmið og leiðir í uppeldis- og menntunarstarfi á Íslandi  

o þekki helstu markmið grunn- og framhaldsskóla eins og þau eru sett fram í 
opinberum gögnum um þessar stofnanir 

o kynni sér, sjálfstætt og í samvinnu við aðra nemendur, hugmyndafræði og starfsemi 
mismunandi uppeldis- og/eða menntastofnana á Íslandi 

o þekki umræðuna um hlutverk stofnana, forsjármanna og almennings í uppeldi 
barna/unglinga 

o beri saman ólíka hugmyndafræði, markmið og leiðir í uppeldi og menntun og ræði 
um kosti þeirra og galla 

o finni hvaða stofnanir í samfélaginu hafa eftirlit og umsjón með uppeldi og menntun 
barna og unglinga á Íslandi 

o leiti upplýsinga, vinni á gagnrýninn hátt úr aðfengnum gögnum og tjái niðurstöður 
sínar munnlega, skriflega eða í öðru formi sem nemandinn hefur valið í samvinnu 
við kennara 

Kynhlutverk  

o fjalli á gagnrýninn hátt um hugtökin kynhlutverk, kynferði og jafnrétti í tengslum 
við uppeldisaðferðir og skipulag skóla 

o þekki niðurstöður rannsókna á áhrifum uppeldis og skóla á kynferði og hugmyndir 
um kynhlutverk 

o kynni sér lög um jafnrétti og jafnréttisfræðslu og þekki þær stofnanir sem eiga að 
fylgjast með hvort jafnréttislögum sé fylgt í uppeldi og menntun 

Sorg, viðbrögð við áföllum  

o geri sér grein fyrir skilningi barna á dauðanum eftir aldri og þekki helstu einkenni 
sorgarviðbragða barna og unglinga 
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o viti hvernig helst er hægt að styðja barn/ungling í sorg og hvert er hægt að leita til 
að aðstoða barn sem hefur orðið fyrir áfalli 

o þekki helstu leiðbeiningar sérfræðinga um hvernig ræða skuli við börn um 
tilfinningalega viðkvæm málefni eins og dauðann 

o þekki helstu leiðbeiningar sérfræðinga um þátttöku barna í athöfnum eins og 
jarðarförum og kistulagningu 

 

Skilnaður  

o geri sér grein fyrir hvernig skilnaður fer fram og þekki lagalegan rétt barns þegar 
foreldrar þess skilja 

o geri sér grein fyrir hver séu algeng áhrif skilnaðar foreldra á börn eftir aldri þeirra og 
kyni 

o komist að hvað foreldrar og/eða aðrir í nánasta umhverfi barns geta gert til að draga 
úr neikvæðum áhrifum skilnaðar á börn 

o geti fjallað um áhrif forræðisdeilna á börn og hver sé réttur barna varðandi 
umgengni við báða foreldra 

o viti hvert leita skuli upplýsinga um áhrif skilnaðar, aðstæður einstæðra foreldra og 
lagalegan rétt barna 

o kynni sér hvaða stofnanir í samfélaginu sinna málaflokknum „skilnaður og börn“, 
hvort sem um er að ræða almennar upplýsingar, úrskurð í forræðisdeilum eða 
ráðgjöf við lausn vandamála 

Einelti  

o skilgreini hugtakið einelti  

o greini hvar einelti fer helst fram 

o kynni sér áhrif eineltis fyrir þolanda þess 

o þekki helstu niðurstöður rannsókna á gerendum eineltis 

o þekki leiðir til að koma í veg fyrir einelti og viti hvaða leiðir eru helst farnar í 
uppeldisstofnunum á Íslandi 

o skoði eigin þátt í einelti 

Ofbeldi  

o skilgreini hugtakið ofbeldi og geti gert grein fyrir mismunandi tegundum ofbeldis 
(líkamlegu, andlegu og kynferðislegu) 

o geri sér grein fyrir áhrifum vanrækslu og ofbeldis á börn 

o kynni sér á hvaða hátt lög vernda börn 

o viti hvert hægt er að leita ef grunur er uppi um vanrækslu eða ofbeldi gegn barni og 
hver tilkynningaskylda er samkvæmt lögum 

o kynni sér hvaða stofnanir í samfélaginu sinna börnum sem búa eða hafa búið við 
vanrækslu og/eða ofbeldi 

o öðlist innsýn í hvernig sé hægt að aðstoða barn sem orðið hefur fyrir ofbeldi og/eða 
verið vanrækt 

 
 

ÞRI 101 Þrif og umsjón 

 

Áfangalýsing 

Í áfanganum er fjallað er um þrif og atriði sem snúa að þrifum og ræstingu. Farið er yfir 
notkun og meðferð hreinsiefna. Áhersla er lögð á rétt vinnubrögð og áherslur í þrifum, 
meðal annars með tilliti til efna og umhverfis. Helstu hjálpartæki við þrif eru kynnt og 
fjallað er um vinnustellingar og lyftitækni. Í áfanganum er einnig fjallað um umsjón með 
skólahúsnæði, meðan á almennum skóladegi stendur og hvernig skal skilja við húsnæði 
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að loknum skóladegi. Kennsla í áfanganum byggir á fyrirlestrum, verklegum æfingum 
og skólaheimsóknum. 

 

Áfangamarkmið 

Nemandi 

o kunni rétta líkamsbeitingu við ræstingar 

o þekki mismunandi yfirborðsefni og kunni að skammta hreinsiefni 

o geti valið hentugustu ræstingaaðferðir miðað við aðstæður hverju sinni 

o kunni að meðhöndla hreinsiefni  

o þekki mismunandi eiginleika hreinsiefna 

o geti unnið skipulega að ræstingum með réttum aðferðum  

o kynnist nýjum ræstitækjum og möguleikum þeirra til ræstinga 

 

Efnisatriði 
Líkamsbeiting og vinnuaðstaða, ræsting, efnafræði hreinsiefna, almenn ræsting og 
skömmtun hreinsiefna, vettvangsheimsókn, verkkennsla og vinnuhagræðing, umsjón 
með skólahúsnæði. 

 

Námsmat 
Símat. Virkni og ástundun. Umræður í kennslustundum. Verkefni af ýmsum toga. 
Vinnubók. 

 
 
 

ÞRO103 Þroskaþættir og hreyfing 

 

Áfangalýsing 

Í áfanganum læra nemendur um þroska barna á leik- og grunnskólaaldri. Farið er yfir 
þroskaþætti barna og nemendur fá að kynnast ýmsum leikjum sem henta börnum á 
þessu aldursskeiði. Dæmi eru tekin af þremur gerðum leikja: Ég – Þú – Við leikir, og 
flokkun leikja, m.a. bolta- og hlaupaleikir. Nemendur kynnast fjölbreyttum æfingum 
með áhöldum s.s. boltum af ýmsum stærðum og gerðum, baunapokum, sippuböndum, 
blöðrum og teppabútum. Einnig er farið í æfingar með leikfimiprik, slæður, hringi og 
fleiri lítil áhöld. Stefnt er að því að nemendur fái innsýn í það hvernig megi greina 
alvarleg frávik frá eðlilegum líkams- og hreyfiþroska. Nemendur fá þjálfun í að  setja 
upp vikuáætlun með leik-og grunnskólakennara, skipuleggja hreyfistund barna og taka 
þátt í íþrótta- og frístundaskóla hjá íþróttafélagi eða skóla. Áfanginn er bæði bóklegur og 
verklegur.  

  
 

Áfangamarkmið 

Nemandi 

o þekki helstu þroskaþætti 

o kunni að setja upp einfalda gátlista 

o þekki einfalt þroskapróf 

o sé fær um að vinna með börnum á leik- og grunnskólaaldri 

o þekki skipulag hreyfistarfs í leik –og grunnskóla 

o geti gert grein fyrir mikilvægi hreyfingar á leik- og grunnskólaaldri 

o þekki muninn á gróf- og fínhreyfingum 

o geti gert grein fyrir mikilvægi réttrar uppbyggingar á tímaseðli hreyfistundar 

o þekki mikilvægi hróss og hvatningar í uppeldi barna 
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Efnisatriði 
Þroskaþættir, leikir, ýmsar tegundir leikja, boltaleikir, hlaupaleikir, boðhlaupsleikir, 
smááhöld, gróf- og fínhreyfingar, áætlanagerð, vikuáætlun, skipulag hreyfistundar, 
frístundaskóli, íþróttaskóli og starfsgeta leik- og grunnskólabarna, frávik. 

 

Námsmat 
Skriflegt próf. Mat á æfingakennslu. Mat á leikjakennslu. Verkefni. 

 

 

STL103 Starfsþjálfun leikskólaliða 

 

Áfangalýsing 

Nemandi kynnist starfi leikskóla sem þátttakandi og fylgist með starfinu undir stjórn og 
leiðsögn leikskólastjóra eða annars tilsjónarmanns sem hann felur umsjón með 
starfsþjálfun nemanda í viðkomandi leikskóla. Skipulag og umsjón áfangans er í 
höndum viðkomandi framhaldsskóla og leikskóla þar sem starfsþjálfunin fer fram. 
Framhaldsskóli gerir samning við leikskóla um starfsþjálfun nemanda í samræmi við 
ákvæði gildandi reglugerðar um vinnustaðanám og starfsþjálfun á vinnustað.  

 

Áfangamarkmið 

Nemandi 

o kynnist leikskólanum sem vinnustað og þeim réttindum og skyldum sem starfinu 
fylgja 

o kynnist umhverfi leikskólans, inni og úti 

o fái innsýn í daglegt starf á leikskóla 

o kynnist dagskipulagi leikskólans og uppbyggingu þess 

 
 

Efnisatriði 
Leikskólinn sem vinnustaður, vinnutími, réttindi og skyldur, dagskipulag og umhverfi. 

 

Námsmat 
Vinnubók, verkefni, umsögn. 

 

 
 

STL203 Starfsþjálfun leikskólaliða  

Undanfari STL 103 
 

Áfangalýsing 

Nemandi kynnist mikilvægi samskipta í starfi með börnum, starfsmönnum og 
foreldrum leikskólabarna. Æskilegt er að nemandinn taki þátt í daglegum störfum á 
leikskóla undir handleiðslu tilsjónarmanns og kynnist mikilvægi leiksins bæði úti og 
inni sem náms- og þroskaleið barnsins. Skipulag og umsjón áfangans er í höndum 
viðkomandi framhaldsskóla og leikskóla þar sem starfsþjálfunin fer fram. 
Framhaldsskóli gerir samning við leikskóla um starfsþjálfun nemanda í samræmi við 
ákvæði gildandi reglugerðar um vinnustaðanám og starfsþjálfun á vinnustað.  
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Áfangamarkmið 

Nemandi 

o fái kynningu á skólanámskrá viðkomandi leikskóla, 

o fái kynningu á námsmarkmiðum viðkomandi leikskóla 

o öðlist reynslu í daglegum störfum leikskóla 

o taki þátt í störfum samkvæmt dagskipulagi 

o öðlist færni og reynslu í samskiptum við börn 

o þekki hlutverk og ábyrgð starfsmanna 

 

Efnisatriði 
Hlutverk leikskóla, námskrá, námsmarkmið samskipti, tilgangur dagskipulags, dagleg 
störf á vinnustað, leikurinn, hreyfing, skapandi starf, hlutverk og ábyrgð starfsmanns. 

 

Námsmat 
Vinnubók, verkefni, umsögn. 

 
 
 

STL213 Starfsþjálfun leikskólaliða  

Undanfari STL 203 
 

Áfangalýsing 

Æskilegt er að nemanda gefist kostur á að nýta þekkingu sína úr öðru námi á 
námsbrautinni í verklegri þjálfun undir handleiðslu tilsjónarmanns. Leggja ber áherslu á 
siðferðislegt hlutverk starfsmanna í starfi, samskipti og samstarf á vinnustaðnum. 
Mikilvægt er að nemandi fái innsýn í starfsáætlun og mikilvægi hennar fyrir starfsemi 
viðkomandi leikskóladeildar. Skipulag og umsjón áfangans er í höndum viðkomandi 
framhaldsskóla og leikskóla þar sem starfsþjálfunin fer fram. Framhaldsskóli gerir 
samning við leikskóla um starfsþjálfun nemanda í samræmi við ákvæði gildandi 
reglugerðar um vinnustaðanám og starfsþjálfun á vinnustað.  

 

Áfangamarkmið 

Nemandi 

o læri að nýta þekkingu sína á starfsvettvangi 

o öðlist reynslu í daglegum störfum leikskóla 

o kynnist mikilvægi samstarfs 

o kynnist starfsáætlunum í leikskóla 

o þjálfist í að vinna verkefni með börnum 

o kynnist starfssviði, réttindum og skyldum starfsmanna 

o umsjón með að vinnuhópum barna 

o kynnist hvernig unnið er með sérkennslu 

 
 

Efnisatriði 
Leikskólinn, samskipti, notkun áætlana í leikskóla, dagleg störf ,  vinna með börnum, 
réttindi og skyldur starfsmanna, samstarf við ráðgefandi aðila, sérkennslu barna, 
hlutverk og ábyrgð starfsmanns. 

 

Námsmat 
Vinnubók, verkefni, umsögn. 
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STG103 Starfsþjálfun skólaliða og stuðningsfulltrúa   

 

Áfangalýsing 

Nemandi kynnist starfi grunnskólans sem þátttakandi og fylgist með starfinu undir 
stjórn og leiðsögn skólastjóra eða annars tilsjónarmanns sem hann felur umsjón með 
starfsþjálfun nemanda í viðkomandi grunnskóla. Skipulag og umsjón áfangans er í 
höndum viðkomandi framhaldsskóla og grunnskóla þar sem starfsþjálfunin fer fram. 
Framhaldsskóli gerir samning við grunnskóla um starfsþjálfun nemanda í samræmi við 
ákvæði gildandi reglugerðar um vinnustaðanám og starfsþjálfun á vinnustað.  

 

Áfangamarkmið 

Nemandi 

o öðlist reynslu í daglegum störfum grunnskóla 

o öðlist reynslu og starfsþjálfun í lengdri viðveru barna  

o kynnist mikilvægi samskipta í uppeldisstarfi 

o kynnist dagskipulagi í frístundastarfi og lengdri viðveru barna í grunnskóla 

o þjálfist í samskiptahæfni og stjórnun mismunandi aldurshópa 

 
 

Efnisatriði 
Starfsemi grunnskóla, samskipti, dagskipulag, dagleg störf í grunnskóla. 

 

Námsmat 
Vinnubók, verkefni, umsögn. 

 

 

 

STG203 Starfsþjálfun stuðningsfulltrúa í grunnskólum 

Undanfari STG 103 
 

Áfangalýsing 

Í þessum áfanga er æskilegt að nemandi kynnist þáttum sem áhersla er lögð á í starfi 
með börnum á yngsta- og miðstigi í grunnskóla, einkum börnum sem þurfa á sérstökum 
stuðningi að halda til að geta sinnt námi sínu og tekið þátt í félagsstarfi í skólanum. Enn 
fremur er æskilegt að nemandinn kynnist dagskipulagi skólans og fái innsýn í hlutverk 
og ábyrgð starfsmanna í starfi. Skipulag og umsjón áfangans er í höndum viðkomandi 
framhaldsskóla og grunnskóla þar sem starfsþjálfunin fer fram. Framhaldsskóli gerir 
samning við grunnskóla um starfsþjálfun nemanda í samræmi við ákvæði gildandi 
reglugerðar um vinnustaðanám og starfsþjálfun á vinnustað.  

Áfangamarkmið 
Nemandi 

o fái kynningu áaðalnámskrá viðkomandi grunnskóla 

o öðlist reynslu í daglegum störfum grunnskóla og ýmsum sértækum verkefnum sem 
snúa að lengdri viðveru barna og frístundum 

o taki þátt í störfum samkvæmt dagskipulagi 

o öðlist færni og reynslu í samskiptum við börn á grunnskólaaldri 

o þekki hlutverk og ábyrgð starfsmanna 
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Efnisatriði 
Hlutverk grunnskóla, námskrá, samskipti, tilgangur  dagskipulags, dagleg störf á 
vinnustað, leikurinn, hreyfing, skapandi starf , hlutverk og ábyrgð starfsmanns. 

 

Námsmat 
Vinnubók, verkefni, umsögn. 

 

 

STG213 Starfsþjálfun stuðningsfulltrúa í grunnskólum  

 

Undanfari STG 203 
 

Áfangalýsing 

Æskilegt er að nemanda gefist kostur á að nýta þekkingu sína úr öðru námi á 
námsbrautinni í verklegri þjálfun í viðkomandi grunnskóla, einkum í starfi með 
grunnskólanemendum sem þurfa á sérstökum stuðningi að halda.  

Skipulag og umsjón áfangans er í höndum viðkomandi framhaldsskóla og grunnskóla 
þar sem starfsþjálfunin fer fram. Framhaldsskóli gerir samning við grunnskóla um 
starfsþjálfun nemanda í samræmi við ákvæði gildandi reglugerðar um vinnustaðanám 
og starfsþjálfun á vinnustað.  

 

Áfangamarkmið 

Nemandi 

o læri að nýta þekkingu sína á starfsvettvangi 

o öðlist reynslu í daglegum störfum grunnskóla 

o kynnist mikilvægi samstarfs 

o kynnist starfsáætlunum í grunnskóla 

o þjálfist í að vinna verkefni með börnum á grunnskólaaldri 

o kynnist starfssviði, réttindum og skyldum starfsmanna 

o umsjón með að vinnuhópum barna 

o kynnist sérþörfum nemenda s.s. fötlunum 

 

Efnisatriði 
Grunnskólinn, samskipti, notkun áætlana í grunnskóla, dagleg störf ,  vinna með 
börnum, réttindi og skyldur starfsmanna, samstarf við ráðgefandi aðila, sérþarfir 
nemenda, hlutverk og ábyrgð starfsmanns. 

 

Námsmat 
Vinnubók, verkefni, umsögn. 

 

 

 


